
Nasza Gmina - nr 3 (59) - czerwiec 2017   www.pilchowice.pl   naszagmina@pilchowice.pl 1

KUŹNIA NIEBOROWSKA - LEBOSZOWICE - NIEBOROWICE - PILCHOWICE - STANICA - WILCZA - ŻERNICA

NASZA GMINA
INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY PILCHOWICE    NR 3 (59) 2017   egzemplarz bezpłatny                                                       ISSN  1643-3092

29 maja 2017 r. Wójt Gminy Maciej Go-
gulla oraz Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Pilchowice Agata Mosiądz-Kramorz 
przypieczętowali wstąpienie Gminy 
Pilchowice do Metropolii uczestnicząc  
w uroczystej sesji Rady Miasta Katowice 
oraz podpisaniu deklaracji wstąpienia.

Po głosowaniu odbyło się uroczyste podpi-
sanie aktu upamiętniającego to wydarzenie 
przez Wojewodę Śląskiego, Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego, Wójtów, Burmistrzów  
i Prezydentów miast oraz Przewodniczących 
rad 41 gmin i miast wchodzących w skład 

przyszłej Metropolii. Z terenu naszego powia-
tu w skład metropolii oprócz Pilchowic wejdę 
również gminy:  Gierałtowice, Rudziniec, So-
śnicowice, a także Knurów i Pyskowice.
Związek metropolitalny wykonuje zadania 
publiczne w zakresie: 1) kształtowania ładu 
przestrzennego; 2) rozwoju społecznego  
i gospodarczego obszaru związku metropo-
litalnego; 3) planowania, koordynacji, inte-
gracji oraz rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego, w tym transportu drogowego, 
kolejowego oraz innego transportu szyno-
wego, a także zrównoważonej mobilności 
miejskiej; 4) metropolitalnych przewozów 

pasażerskich; 5) współdziałania w ustala-
niu przebiegu dróg krajowych i wojewódz-
kich na obszarze związku metropolitalnego;  
6) promocji związku metropolitalnego  
i jego obszaru. Związek może wykonywać 
także inne zadania, zlecane przez gminy, 
zawierając porozumienia z gminami lub 
ich związkami oraz organami administracji 
rządowej. Związek może także powoływać 
nowe podmioty dla sprawnego działania. 
Związek będzie także realizować zadania wy-
kraczające poza jedną gminę, powoływany 
jest bowiem dla rozwiązywania ponadlokal-
nych problemów.

Gmina Pilchowice  
w Metropolii

DAMROTA 5 
W NOWYM KSZTAŁCIE

Wernisażem akwarel Macieja Kozakiewicza z udziałem prowa-
dzonej pod jego „artystycznym okiem” Grupy Malarskiej Ossian 
(Świetlica GOK w Nieborowicach) zainaugurowano działalność 
Domu Kultury w Pilchowicach. Wystawa czynna będzie do koń-
ca czerwca, zapraszamy.

więcej na stronach 4 - 5
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Od 1 września na terenie województwa śląskiego zacznie obowiązywać zakaz palenia  mułami, flotami, mokrym drewnem  
i węglem brunatnym 

Wprowadzona regulacja Termin wejścia w życie

Kotły klasy 5

• Od 1 września 2017r. dla nowych obiektów budowlanych (jeśli eksploatacja kotła nastąpi po 
1 września 2017r.)

• Od 1 stycznia 2022r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od 
daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

• Od 1 stycznia 2024r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od 
daty ich produkcji,

• Od 1 stycznia 2026r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty 
ich produkcji,

• Od 1 stycznia 2028r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji 
zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4

Wymagania ekoprojektu (spełnienie 
minimalnych poziomów efektyw-
ności energetycznej i norm emisji 
zanieczyszczeń dla sezonowych 
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo 
stałe)

• Każdy nowo zainstalowany po 1 września 2017 r. kominek musi spełniać wymagania ekopro-
jektu

• Od 1 września 2023 r. w przypadku kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu

SMOG STOP

Zmiany w wycince drzew
Od 17 czerwca 2017 roku obowiązują zmiany w zasadach dotyczących 
wycinki drzew na terenach nieruchomości należących do osób fizycz-
nych. Właściciele nieruchomości mają obowiązek dokonania zgłoszenia 
do Wójta Gminy zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia 
mierzony na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:
• 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz 

klonu srebrzystego;
• 65 cm - w przypadku kasztanowca zwy-

czajnego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego;

• 50 cm - w przypadku pozostałych ga-
tunków drzew.

Zgłoszenie musi zawierać:
• imię i nazwisko wnioskodawcy,
• oznaczenie nieruchomości, z której 

drzewo ma być usunięte, 
• rysunek albo mapkę określającą usytu-

owanie drzewa na nieruchomości.

7 kwietnia tego roku Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie 
przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewódz-
twa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w któ-
rych następuje spalanie paliw zwaną potocznie uchwałą antysmo-
gową. 
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września tego roku na te-
renie całego województwa śląskiego. 
Zgodnie z nimi od tej daty w domowych piecach nie będzie można 
spalać:

• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wy-
korzystaniem tego węgla,

• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek pro-
dukowanych z ich wykorzystaniem,

• paliw w których udział masowy węgla kamiennego o uziar-

nieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15%,
• biomasy stałej (np.: pelet, drewno, słoma, itp.), której wil-

gotność w stanie roboczym przekracza 20%.
Ponadto każdy kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go ko-
tłem grzewczym na paliwo stałe, musi zadbać aby był to kocioł 
klasy 5.
Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września 
2017r. planują wymianę pieców c.o. Wedle przyjętych zapisów piec 
c.o. będzie musiał zostać wymieniony na kocioł klasy 5. Oczywiście 
dopuszczalne będzie również przejście na inne bardziej ekologiczne 
źródła ciepła jak na przykład ogrzewanie gazowe, elektryczne, ole-
jowe, pompa ciepła i inne.

Istotne jest także to, że Sejmik Województwa Śląskiego na-
rzucił również do kiedy można eksploatować istniejące już 
w budynkach kotły grzewcze.

Wakacyjne roboty remonto-
wo-budowlane w szkołach

Poprzednie wakacje były przeznaczone na prace remonto-
wo - budowalne w przedszkolach naszej gminy. Natomiast 
obecne wakacje będą przeznaczone na roboty adaptacyj-
no - remontowe w szkołach. 

Reforma oświaty nakazuje nam, jako gminie, ze szkoły podstawo-
wej w Wilczy oraz w Stanicy, utworzenie szkół 8-klasowych. Nie-
zbędne prace budowlane oraz prace remontowe, kupno wyposa-
żenia do nowych pracowni chemiczno - fizycznych, biologicznych 
czy geograficznych  będą gminę kosztowały 0,5 miliona złotych. 
Czasu pozostało niewiele, aby przystosować szkoły do nowych 
przepisów, dlatego okres wakacyjny szczególnie w szkołach w Wil-
czy i w Stanicy będzie gorący nie tylko ze względu na pogodę, ale 
również na ogrom pracy jaką należy wykonać. Dodatkowo szkoła 
w Pilchowicach oraz szkoła w Stanicy będą przechodziły termo-
modernizację, dofinansowaną ze środków unijnych. Natomiast  
w szkole w Żernicy po dwóch latach będzie kończony etap moder-
nizacji wszystkich instalacji wewnętrznych.  

Aleksandra Skwara
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Usuwanie azbestu - możliwość pozyskania dotacji
Wójt Gminy Pilchowice informuje, iż do dnia 14 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków 
o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, transporcie 
oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.
Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej: http://bip.pilchowice.pl/attach-
ments/5834_CCF20160601_0001.pdf (załączniki nr: 1, 2, 3 i 4 do uchwały Nr XXI/182/16 
Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 maja 2016 r.) oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Pilchowi-
cach pok. nr 11 (I piętro).

Warsztaty teatralne
Serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-
nych na nieodpłatne wakacyjne warsztaty 
teatralne organizowane przez Gminną Ko-
misję Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Pilchowicach, Stowarzyszenie 
Pilchowiczanie Pilchowiczanom i Teatr Mu-
zyczny CASTELLO. 
Warsztaty będą się odbywać w każdy lipco-
wy i sierpniowy piątek w parku w Pilchowi-
cach /koło targowiska/ od godziny 17.00. 
Gwarantujemy wspaniałą zabawę!

Rekrutacja do przedszkoli 
zakończona !
Na przełomie miesiąca kwietnia i maja została przeprowadzona rekrutacja dzieci, które  
w roku szkolnym 2017/2018 będą uczęszczały do naszych przedszkoli. Wszystkie dzieci, któ-
rych rodzice złożyli wnioski do przedszkoli lub wzięli udział w rekrutacji uzupełniającej, zna-
lazły miejsca w przedszkolach. Zapewnienie miejsc przedszkolnych dla 6,5,4,3 - latków jest 
obowiązkiem gminy. Dlatego, jak życie pokazuje, inwestycje w nowe oddziały przedszkolne  
w poprzednim roku były potrzebne i w efekcie możemy dzisiaj przyjąć około 100 dodatko-
wych przedszkolaków. Natomiast statystyki urodzeń oraz wciąż wzrastająca migracja ludności 
pokazują nam, iż dzieci w Gminie Pilchowice mamy coraz więcej, a utworzenie dodatkowych 
oddziałów przedszkolnych w najbliższych latach stanie się koniecznością.   

Aleksandra Skwara

RADY 
SOŁECKIE

N i e b o r o w i c e
Skład Rady Sołeckiej:

Marzanna Kuta (sołtys) 
Eugeniusz Kuta
Georg Goretzki
Beata Hanusek

Grzegorz Żołądkowski
Rajmund Gillner

Marek Nowakowski

Pi lchowice
Skład rady Sołeckiej:

Józef Nierychło (sołtys) 
Wojciech Gąbka

Zdzisław Klimczak
Jan Piechuta

Bernadetta Suliga
Gerard Urbanik
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Szanowni Mieszkańcy  
Gminy Pilchowice

Uprzejmie informujemy, że w wykona-
niu obowiązku wynikającego z  art. 6 
ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r., 
o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej / Dz. U. z 2016 r., poz. 
744/, Rada Gminy Pilchowice na sesji  
w dniu 18 maja 2017r., podjęła uchwałę 
sprawie zmiany nazwy ulicy w Sołectwie 
Pilchowice -  

z ul. Generała Świerczewskiego  
na ul. SZKOLNĄ. 

Uchwała o zmianie nazwy ulicy weszła 
w życie i obowiązuje od dnia  7 czerwca 
2017 r.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie 
z art. 5 wyżej cytowanej ustawy „pi-
sma oraz postępowania sądowe i ad-
ministracyjne w sprawach dotyczących 
ujawnienia w księgach wieczystych 
oraz uwzględniania  w rejestrach, ewi-
dencjach i dokumentach urzędowych 
zmiany nazwy dokonanej na podstawie 
ustawy są wolne od opłat. Zmiana na-
zwy dokonana na podstawie ustawy nie 
ma wpływu na ważność dokumentów 
zawierających nazwę dotychczasową”.
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Budynek przy Damrota 5 powstał jako 
część zabudowań dworskich, zapewne 
pod koniec XIX wieku. Dwór - czyli dzi-
siejszy Urząd Gminy - otaczało szereg 
zabudowań gospodarczych  
i mieszkań dla służby czy pracowników.

Budynek przy Damrota 5 pełnił podwójną 
funkcje: z przodu jeszcze do lat 80 znajdo-
wały się mieszkania dla kilku rodzin (za-
równo na parterze jak i na piętrze), z tyłu 
mieściły się obory. Żłoby, z których jadło 
bydło zachowały się aż do czasu remontu. 
Plan remontu zakładał zachowanie tego 
oryginalnego elementu wnętrz, niestety 
okazało się, że wilgoć i upływ czasu zrobi-
ły swoje. Po wojnie w tym miejscu mieściły 
się garaże PGRu, a potem warsztat ślusarski 
pana Wiercioch i warsztat samochodowy 
pana Chamigi. Następpnie lokal przejęło 
Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne. 
Na samej górze budynku w rozległych po-
mieszczeniach suszono zboże. W później-
szych czasach mieszkający na dole lokatorzy 
hodowali tam również gołębie. Na piętrz bu-
dynku, z przodu tam gdzie dziś mieści się ga-
binet okulistyczny znajdowała się sołtysów-
ka. Urzędowali tam dwaj kolejni pilchowiccy 
sołtysi: pan Popluc i pan Rogoń. Kwiaciarnia 
zaczęła swoją działalność w 1996 r. Potem 
pojawiły się na parterze kolejne lokale han-
dlowe. 
W okresie międzywojennym z tyłu budyn-
ku, na piętrze mieściło się przedszkole. Była 
tam jedna duża sala oraz kuchnia. Ci, którzy 
chodzili do tego przedszkola wspominają ,że 
warunki były tam bardzo dobre. Było sporo 
zabawek, teatrzyk, kukiełkowy, oszklone 
szafy z rekwizytami i szczególnie zapamięta-
na przez ówczesnych przedszkolaków karu-
zela. Przedszkole funkcjonowało do godziny 
17.00 a rano codziennie odbywał się apel 
przed budynkiem. Jeśli pogoda pozwalała 
zajęcia odbywały się na podwórku. Dzieci 
miały do dyspozycji ogród z piaskownicą  
a zimą zjeżdżały na sankach z górki, która 
prowadzi do potoku. Wychowawczyniami 

były w tym czasie pani Ogiermann i pani 
Maria Kozyra. Po wojnie do roku 1952 w tym 
znajdowała się w tym miejscu sala lekcyjna 
szkoły podstawowej. Szkoła mieściła się za-
sadniczo w budynku pałacu ale z powodu 
braku miejsca jedna z klas uczyła się zawsze 
na Damrota 5. Uczniowie wspominają, że 
zimą w tej klasie było tak zimno, że trzeba 
było odbywać lekcje nie zdejmując płasz-
czów. Od 1952 pomieszczenie zajmował 
Klub Sportowy LKS Victoria. Boisko sporto-
we znajdowało się za parkiem (za pocztą).  
W lokalu na Damrota 5 sportowcy mieli 
swoje stroje, tam przebierali się przed me-
czem. Na treningi chodzili przez park „na 
skróty” lecz kiedy odbywał się festyn spor-
towy lub ważniejszy mecz piłkarze udawali 
się w uroczystym pochodzie ulicą Damrota 
i Dworcową prowadzeni przez orkiestrę  
(co utrwalone zostało na zdjęciach). LKS 
zmienił siedzibę po 1969 r. kie-
dy powstało nowe boisko przy 
szkole na ul.Świerczewskiego. 
Obszerna sala z tyłu budynku 
używana była również czasem 
jako sala weselna. 
Wspaniała lokalizacja w samym 
centrum Pilchowic, blisko Tar-
gowiska - gdzie odbywają się 
imprezy, blisko Urzędu Gminy  

a przede wszystkim blisko parku sprawia, że 
dla GOKu i wszystkich animatorów lokalnej 
kultury otwierają się wspaniałe, nowe moż-
liwości. 
Za udzielenie informacji o budynku na Dam-
rota 5 dziękujemy: pani Luizie Ciupke, pani 
Eleonorze Lenża Pyka, panu Reimarowi Ka-
pol, pani Jadwidze Szolc i panu Gerardowi 
Seeman. 

Agnieszka Robok

DAMROTA 5
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Będzie to miejsce spotkań organizacji pozarzą-
dowych oraz działalności Gminnego Ośrodka 
Kultury. Tutaj także będą odbywać się sesje 
Rady gminy Pilchowice, udzielane będą śluby. 
Ta długo wyczekiwana inwestycja nie tylko 
wpływa na poprawę estetyki centrum Pilcho-
wic, ale także stwarza nową przestrzeń do życia 
społeczno-kulturalnego.
Inwestycja rozpoczęła się w listopadzie 2015 r. 
a zakończyła w miesiącu maju br. Zakres prac 
był ogromny, z każdym dniem budynek prze-
chodził metamorfozę. Prace budowlane pro-
wadzone były w zakresie wnętrza budynku,  
w wyniku których zaadaptowano pomieszcze-
nia magazynowo - garażowe na salę spotkań 
wraz z zapleczem. Warto zwrócić uwagę, iż sala 
jest ogrzewana pompą ciepła i posiada klimaty-
zację. Prace budowlane na zewnątrz natomiast 
obejmowały zagospodarowanie terenu oraz 
pełną renowację elewacji całego budynku.

fo
to

: K
am

il 
Kr

ze
m

iń
sk

i



www.pilchowice.pl    naszagmina@pilchowice.pl Nasza Gmina - nr 3 (59) - czerwiec 20176



Nasza Gmina - nr 3 (59) - czerwiec 2017   www.pilchowice.pl   naszagmina@pilchowice.pl 7

DZIEŃ DZIECKA
2
0
1
7

fo
to

: K
rz

ys
zt

of
 K

rz
em

iń
sk

i. 
Ta

de
us

z 
Kn

ap
ik



www.pilchowice.pl    naszagmina@pilchowice.pl Nasza Gmina - nr 3 (59) - czerwiec 20178

fo
to

: K
rz

ys
zt

of
 K

rz
em

iń
sk

i

20 maja 2017 r. stanickie Koło Chłopa, w piknikowej atmosferze, 
obchodziło 10-lecie swojego istnienia. Nie zabrakło dobrej zabawy, 
konkursów i atrakcji dla dzieci. 

„Gryfne synki ze Stanicy”
Koło Chłopa w Stanicy działa już od dekady i kiedy powstawało było pierw-
szą taką organizacją w Polsce. Skupia ono około 40 mężczyzn, którzy aktyw-
nie uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym Stanicy: organizują Barbór-
ki, Andrzejki, pomagają w przygotowaniach do Odpustu św. Marcina czy 
dożynek sołeckich, a w czasie tradycyjnego festiwalu żuru w Stanicy ubrani  
w dawne stroje pokazują najmłodszym, jak kiedyś mielono mąkę na żarnach.
Jak na prawdziwych mężczyzn przystało, panowie należący do bractwa kie-
rują się pewnymi zasadami:  nie plotkują, nie obgadują, a męskie rozmowy 
w bractwie pozostają ich tajemnicą. Życzliwość, wzajemny szacunek, tole-
rancja i umiar to ich dewiza. Tak trzymać Panowie!

„Książka na Kresy”
Przez prawie trzy miesiące zbieraliśmy książki dla 
naszych rodaków na Kresach.

Z pośród kilku tysięcy książek  zebranych przez Funda-
cję prawie tysiąc zebrano  w gminie Pilchowice. Oprócz z 
książek zebraliśmy również trzy worki pluszaków,  filmy CD  
i DVD oraz gry planszowe.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim,  
którzy pomogli w naszej akcji  za bezinteresowną dobroć 
i serce. Dziękujemy za ogromne wsparcie ze strony Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pil-
chowicach, Rad osiedlowych w Szobiszowicach, na Zatorzu 
i Trynku oraz Solidarno-
ści KWK Knurów-Szczy-
głowice, Pani Danucie 
Skalskiej za audycję we 
Lwowskiej Fali w radiu 
Katowice i Przeglądowi 
Lokalnemu z Knurowa za 
informacje o naszej akcji.
Dziękujemy też za po-
moc finansową  Pani Pre-
zes Banku Spółdzielczego 
w Sośnicowicach i Panu 
Prezesowi firmy Nieko-
trans-Nova z Nieborowic  
i prywatnym osobom 
dzięki którym będziemy 
mogli zawieźć wszystkie 
zebrane dary.

Coroczne spotkanie ze Strażakami
Co roku społeczność strażacka ma swój uroczysty dzień. Spotkania takie stają się okazją do wręczenia wyróżnień i docenienia codziennej 
służby. Tak było i w wtym roku. Były odznaki, medale i ciepłe słowa.
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Chcesz mieć informację z pierwszej ręki ?
Wystarczy prosta i całkowicie bezpieczna rejestracja  
w gminnym systemie informacji SIS!

Jest to system uruchomiony przez Urząd Gminy Pilchowice. Jego celem jest szybkie docieranie 
do mieszkańców z komunikatami m.in. o utrudnieniach na drogach, ostrzeżeniami meteorolo-
gicznymi lub informacjami o ciekawych wydarzeniach kulturalnych czy sportowych.
Usługa jest całkowicie bezpłatna.

www.pilchowice.pl/sis

Żernicki Bierfest 
Dom Kultury w Żernicy    sobota 23 września
Dożynki sołectwa Żernica 
Dom Kultury w Żernicy    niedziela 10 września
Dożynki sołectwa Wilcza 
Wilcza, Boisko LKS     niedziela 10 września
Dożynki sołectwa Nieborowice 
Klub w Nieborowicach     sobota 9 września
D o ż y n k i  s o ł e c t w a  P i l c h o w i c e 
Targowisko Gminne, Pilchowice   niedziela 3 września
Dożynki sołectwa Kuźnia Nieborowska 
Kuźnia Nieborowska     sobota 26 sierpnia
Dożynki sołectwa Stanica 
Stanica, Boisko LKS     sobota 26 sierpnia
Letnie Kino Plenerowe POD GWIADAMI  
i  podsumowanie projektu „Kręcimy, ale fi lmy!” 
Park w Pilchowicach     piątek 25  sierpnia
Dożynki sołectwa Leboszowice 
Młynówka, Leboszowice    sobota 19 sierpnia
Piknik Ogórkowy  
Boisko LKS, Wilcza     wtorek 15 sierpnia
Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury   
od: wtorek 1 sierpnia do: czwartek 31 sierpnia
Festiwal Żuru  
Stanica, Boisko LKS     sobota 29 lipca

KALENDARZ IMPREZ

XIV Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej - Kędzierzyn Koźle

Pilchowicki akcent w Kędzierzynie Koźlu
Podstawowe danie śląskie czyli żur, przedstawiły członkinie wraz z przybyłą na tą imprezę prezes KGW Żernica Genowefą Suchecką. Panie 
w śląskich strojach reprezentowały swoją miejscowość a przy tym Gminę Pilchowice oraz Powiat Gliwice,  natomiast wyroby rękodzieła 
prezentowała mieszkanka Pilchowic, członkini Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom Ewa Morgała wraz z mężem. Zupełnie zmie-
nił nastrój występ młodzieżowego kabaretu „Kamraty ze Ślaskiej Chaty” ZS Pilchowice pod kierownictwem Marioli Serafin. Tym razem 
młodzi aktorzy przedstawili życie młodego Ślązaka, żyjącego jak niegdyś zgodnie z tradycjami swoich staroszków, a jednocześnie potra-
fiących łączyć te historyczne niepisane prawa wychowawcze z dniem dzisiejszym. Członkowie zespołu wykonali bogaty program skeczów,  
w których starali się pokazać w zabawny sposób dzisiejsze życie.
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Na budowach  
praca wre …
1. zagospodarowanie skweru przy ul. Rynek w Pilchowicach 
2. przebudowa ul. Dworcowej w Stanicy - etap I

3. przebudowa ul. Cicha - Zalesie w Nieborowicach - etap II
4. przebudowa ul. Stawowej w Wilczy w rejonie cmentarza
5. przebudowa ul Nieborowskiej (etap II) wraz z budową chodnika 

w Żernicy
6. remont ul. Spółdzielczej w Pilchowicach
7. przebudowa ul. Wysokiej w Wilczy - etap I
8. modernizacja ZSP Żernica - etap III instalacje

Boisko w Stanicy
Już w grudniu 2016 r. w budżecie gminy Pilchowice zostały 
zarezerwowane środki na przebudowę boiska LKS „Orzeł” 
Stanica - etap I. W ramach etapu I ma być wykonana nowa 
płyta boiska z podbudową, niwelacją terenu, obsianiem 
trawą oraz nowymi bramkami i ogrodzeniem. 

W styczniu zlecona została aktualizacja projektu. M.in. zgod-
nie z sugestią zarządu klubu skorygowano wymiary boiska do  
95 x 60 m. Po uzyskaniu odpowiednich dokumentów oraz ak-
ceptacji zmian przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach, gmina 
ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Do 
przetargu przystąpiła tylko jedna firma, która ze względu na źle 
przygotowaną ofertę oraz brak odpowiednich referencji (do-
świadczenia w budowaniu boisk trawiastych), została odrzuco-
na. Przetarg został unieważniony. 

Po konsultacji z Zarządem Klubu, radnymi sołeckimi oraz sołtysem 
podjęto decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu. Miejmy nadzie-
ję, że tym razem przetarg zakończy się wyłonieniem wykonawcy  
i prace na obiekcie wreszcie ruszą.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pilchowice
Pod koniec ubiegłego roku Gmina Pilchowice rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilchowice 
w ramach projektu  pn. „Program Rewitalizacji Gminy Pilchowice – pomysł na lepsze jutro”, na opracowanie którego pozyskano środki  
z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
Opracowanie dokumentu zostało zlecone firmie zewnętrznej posiadającej doświadczenie w tworzeniu programów rewitalizacyjnych dla 
gmin wiejskich.
W czasie prac wykorzystano wiele sposobów pozyskiwania danych nt. sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno - 
przestrzennej wszystkich sołectw, m.in. organizowano spotkania i konsultacje z mieszkańcami, przeprowadzono ankietyzację, pozyskiwano 
dane gromadzone przez wiele instytucji publicznych takich jak: urząd pracy, policja, ośrodki zdrowia, ośrodek pomocy społecznej.
Wszystkie zebrane informacje oraz uwagi mieszkańców miały wpływ na ostateczny kształt dokumentu - Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Pilchowice, który w przyszłości będzie stwarzał możliwość ubiegania się o środki unijne na realizację działań rewitalizacyjnych, 
zarówno tych inwestycyjnych związanych z przywracaniem funkcji użytkowych starym zniszczonym obiektom, jak i działań ukierunkowa-
nych na aktywizację zawodową, społeczną a także integrację mieszkańców.
21 czerwca br. w sali spotkań przy ul. Damrota 
5 odbędzie się konferencja podsumowująca 
projekt, na którą już dziś zapraszamy.

1 2 3 4

5 6 7 8
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Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Pilchowice „SIE-
DEM” zorganizowało wyjazd do Sztolni Luiza w Zabrzu. 
Wyjazd był finansowany w ramach programu współpracy 
z organizacjami  pozarządowymi ze środków Gminy Pil-
chowice.

Reporterskim okiem

Zajęcia w ramach Aktywnych piątków w parku oraz V Gminny Rajd Rowero-
wy. Oba zadania są finansowane przez Gminę. Organizatorzy (Pilchowicza-
nie, SM SIEDEM).

Noc w Muzeum „Klamory u Erwina”
Organizatorami tej niecodziennej imprezy była Gmina Pil-
chowice, Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Pilcho-
wiczanie Pilchowiczanom, Stowarzyszenie Prochownia 
1910, Sołtys Wilczy i Rada Sołecka.
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Akademia Piłkarska Górnika Zabrze 

Na terenie Gminy Pilchowice działa od listopada 2016 r. Aktualnie w Pilchowicach trenują dwa roczniki: 2011 oraz 2012, w każdej 
grupie trenuje 15 -17 osób. W przyszłości Akademia planuje rozszerzać działalność na terenie gminy, poprzez tworzenie nowych 
grup. Prowadzimy treningi dla dzieci dwa razy w tygodniu. Treningi odbywają się w hali Zespołu Szkół w Pilchowicach lub na boisku 
w Pilchowicach. Okres próbny wynosi 2 tygodnie darmowych treningów. Po tym okresie należy zgłosić się do trenera prowadzącego 
po deklarację członkowską. W grupach najmłodszych dni otwarte trwają cały rok. Każde dziecko może przyjść na treningi próbne  
w dowolnym momencie. Każdy „mały” piłkarz Akademii Górnika Zabrze otrzymał strój sportowy oraz dres z logiem klubu.
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Klub Górnika Zabrze oprócz trenin-
gów organizuje także tzw. dziecięcą 
eskortę, która polega na wyprowa-
dzaniu na mecz zawodników pierw-
szej drużyny. W dni okolicznościowe 
organizowane są turnieje świąteczne, 
gdzie młodzi piłkarze mogą spotkać 
się z zawodnikami Górnika Zabrze. 
Podczas tych spotkań dzieci mogą 
liczyć na różnego rodzaju gadżety 
takie jak: czapki, szaliki, ręczniki, 
smycze bidony z logiem Górnika Za-
brze. W ramach akcji promocyjnych 
rodzice wraz z dziećmi, mają moż-
liwość skorzystania z darmowych 
biletów na mecze Górnika Zabrze  
w sektorze rodzinnym. 
W treningu najmłodszych aktywnie 
uczestniczą także rodzice. Wynika 
to z przyjętej przez klub struktury 
organizacji i systemu szkolenia. Ce-
lem takich zajęć jest pomoc w od-
nalezieniu się dziecka w nowym śro-
dowisku oraz przystosowanie się do 
nowej roli. Rodzice bardzo ułatwiają 
kontakt na linii dziecko - trener. Tre-
ning z rodzicami trwa do momentu,  
w którym dziecko w pełni przysto-
suje się do warunków panujących na 
treningu oraz będzie gotowe do sa-
modzielnej realizacji zadań i wytycz-
nych stawianych przez trenera.
Celem fundacji jest  wszechstronne 
propagowanie sportu wśród naj-
młodszych, aktywizowanie społecz-
ne i zawodowe młodzieży wokół idei 
sportu, pomoc młodym adeptom 
piłki nożnej w szczególności po-
przez szkolenie, wsparcie finansowe, 
sprzęt i infrastrukturę sportową, jak 
również integrację społeczną dzieci 
oraz propagowanie zdrowego stylu 
życia.


